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Uitgever: Senioren KBC kring Leuven     Jaargang: 06   Nummer: 03   Datum: 03/2016 

 

 

 

 

Vrienden, 

Het korte ‘maandeke’, al was het een dag langer, was zo voorbij. Veel viel er niet te beleven. 

’s Morgens stond je met de regen op en ‘s avonds viel je ermee in slaap. ’t Was niet ‘zachtjes 

tikt de regen op mijn zolderraam’ (Rob de Nijs, 1969), het werd voor veel ouderen ‘ritme van 

de eenzaamheid’, want met die nattigheid bleven ze veelal binnenskamers. Opgehitst door 

brute windvlagen geselde het water mens en natuur, buurmans halve serre kwam in onze 

tuin terecht. Prins Carnaval, die normaal hoogverheven op zijn troon de scepter zwaait, 

moest in die rukwinden zijn meerdere erkennen: stoeten werden aangepast of afgelast, 

afgelast zoals vroeger tijdens de echte winters van sneeuw en ijs met de zondagse 

voetbalwedstrijden gebeurde. Dan maar na Pasen redeneerde de prins in Sint-Truiden. 

Carnaval na Pasen, dat is de wereld op zijn kop, zoiets als Sinterklaas na het kerstekind. Echt 

vijgen na Pasen, want zoals vroeger gedroogde vijgen die tijdens de vastentijd zeer gegeerd 

waren omdat het de enige lekkernij was die dan toegelaten was, na Pasen overbodig 

werden, zo zullen de kinderen voor de harde snoepjes van de carnavalstoet na de overvloed 

aan chocolade hun neus ophalen. 

Dat de paasklokken dit jaar weer vrijgevig zullen zijn, is meer dan duidelijk. Eieren in alle 

groottes en smaken lonken verleidelijk naar kopers. Hoeveel gewicht zou er ieder jaar rond 

deze tijd over de toonbank gaan? Evenveel als Sinterklaas van uit Spanje meezeult, wellicht. 

Een pralinetje zo nu en dan is niet te versmaden, maar de paasklokken zijn te gul en oma’s 

kennen wat dat betreft geen maat. Joris, een schoolkameraadje van de jongens, tracht erg 

naar Pasen, want tijdens de vasten krijgt hij van zijn mama geen snoep. Hij gaat dan 

regelmatig bij de buurjongens spelen, want daar is wel lekkers te rapen. 

Tijdens de paasnacht, om twee uur, zeggen we het winteruur vaarwel. Dat uurtje minder 

slaap, halen we eind oktober wel in. Na de officiële start van de lente op 21 maart wordt 

Pasen de eerste lange lenteavond. Wees welkom lange dagen, wees welkom licht en 
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warmte. Hoe verlangend kijk ik ieder jaar uit naar deze tijd, naar de dag dat iets 

ondefinieerbaars in de lucht je duidelijk maakt ‘het tij is aan het keren, alles wordt nieuw’ en 

je hart vervult met een gelukzalig gevoel om de ontluikende schoonheid. Hoewel de 

narcissen al bloeien, heb ik het voorjaarsgevoel dit jaar nog niet ervaren. Niets is 

ontroerender dan de schoonheid van het ontwakende leven in de lente, schoonheid die 

vreugde schept. 

Bij de eerste heldere dag eind februari werd mijn vrouw danig nerveus: ze zag overal stof en 

vuil, vooral de ramen waren haar een doorn in het oog. Oei, dacht ik, ’t is weer zover en ik 

prees me gelukkig toen de dag nadien de regen weer genadeloos tegen het glas kletterde en 

haar gezeur, voor even dan toch, meenam. 

De kledingzaken overladen ons deze dagen met reclamefolders, want de rekken hangen na 

de solden weer propvol nieuwigheden en dus moeten er behoeftes gecreëerd worden. Er is 

veel moois voor de dochters en de kleinkinderen, maar voor zichzelf kan mijn vrouw niets 

vinden. Te begrijpen als je alleen maar kijkt door de ogen van moeder en oma! 

Met het voorjaar in zicht wou ze een hupser kapsel, dus trok ze vrolijk naar de kapper. Veel 

later dan gewoonlijk kwam ze thuis met een gezicht als een donderwolk, de haren wat boller 

en een centimeter korter. “Bol, oubollig noem ik dat,” foeterde ze en drukte beide handen 

op het hoofd. Heeft jullie vrouw dat ook, een fortuin bij de kapper achterlaten en dan 

ongelukkig thuiskomen? Drie van de dochters in ieder geval wel. Soit, het zij zo. Gewoonlijk 

geniet ze tijdens het wachten van het onderonsje met de andere dames, deze keer was het 

al kommer en kwel wat ze gehoord had: vier jonge vrouwen, alleenstaand na een scheiding, 

vochten tegen een burn-out, slikten antidepressiva om nog een beetje te kunnen lachen en 

eentje kon niet meer slapen omdat de bank moeilijk deed over een bijkomende lening. Mijn 

vrouw was er ’t hart van in, maar ik begreep mijn collega’s toen ik hoorde dat die vrouw nu 

al iedere maand 1250 euro moet afbetalen.  

Februari bracht geen verbetering in de wereldproblematiek: Syrië blijft een oord van 

menselijke tragedie en vluchtelingen zien hun droom op een beter leven veranderen in een 

nachtmerrie. De hardheid van hun bestaan raakt ons blijkbaar niet. In Amerika wordt steeds 

duidelijker dat in de voorverkiezingen voor het presidentschap de republikein Trump de 

rijzende ster is. Hoewel hij geen steun geniet van zijn partij zal het moeilijk worden hem te 

stoppen. Wat zien de Amerikanen in deze arrogante kerel, die met zijn houding en ideeën de 

hele fatsoenlijke wereld tegen zich in’t harnas zou moeten jagen?  

Mijn vrouw werd de voorbije weken geplaagd door internetfraudeurs die haar 550 euro 

trachtten afhandig te maken, omdat ze 1,90 euro niet zou betaald hebben. Het dossier was 

overgemaakt aan de rechtbank in Veurne die tot een inbeslagneming van de inboedel zou 

overgegaan. Vingerdik lag het erop dat dit niet koosjer was, dus verdwenen de mails in de 

prullenbak. Ze gaven echter niet op, maar de nieuwe dreigmails volgden de weg van de 

vorige. Toch zijn er gedupeerden die de 550 euro betaalden! 

Oplichten, omkopen, frauderen of hoe je het noemen wilt, lijkt een nationale sport. In de 

sport zelf is de strijd om fair-play groot, maar hoe gesofisticeerder de controle wordt, hoe 

inventiever de verboden middelen? Een motortje in een frame, leek je reinste fantasie, te 

absurd om geloven. En toch! En welke voetballer is zo laf duizenden fans voor de gek te 

houden met een vervalste match? Voor geldwolven heiligt het doel elk middel. 

Spreekwoorden, oude volkswijsheden in een notendop, leren ons dat het vroeger niet beter 

was. Voor het geld danst de beer! Maar, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt 

ze wel! En hoogmoed komt voor de val! 
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Je kunt je als toeschouwer wel afvragen of het mogelijk is zonder verboden hulpmiddelen de 

prestaties te leveren die alsmaar spectaculairder moeten zijn? Hoger springen, rapper lopen, 

sneller fietsen, dat kan toch niet tot in het oneindige.  

In onze maatschappij moet gepresteerd worden; met dat doel voor ogen worden vele 

kinderen van kleins af aan onder druk gezet. Wie ondermaats -wie bepaalt die maat en wat 

is de waarde ervan?- presteert, wordt gesanctioneerd! In scholen heet dat eufemistisch 

begeleiden, remediëren, oriënteren. Einstein leek ook geen uitblinker, maar was wel 200 jaar 

zijn tijd vooruit!  

De maat die gehanteerd wordt, hoe hoog de lat gelegd wordt, daar gaat het om. Joppe die 

negen is, leerde in werkelijkheidsonderricht over ziekenhuis en dokters. Een kwelling voor 

het kind, want net als zijn tante wordt hij lijkbleek als bloed en ziektes ter sprake komen. Om 

die reden heeft hij nu al beslist dat hij niet naar dezelfde secundaire school zal gaan als zijn 

oudere broer; hij kiest voor de school waar ‘ze geen konijn opensnijden’. God weet waar hij 

die informatie vandaan heeft. Gelukkig was de leerstof vrij van bloed. Ik fronste de 

wenkbrauwen toen ik zag wat hij in zijn negenjarig kopje moest opslaan: een serie dokters 

als dermatoloog, pneumoloog, cardioloog, gynaecoloog, neuroloog,… “Oma,” zei hij niet 

zonder binnenpret tegen mijn vrouw, “alleen neuroloog kan ik goed onthouden, want dan 

denk ik aan nerd, zo iemand die, je weet wel, hé!” Hoeveel jongens en meisjes van negen 

zullen, als ma of pa hen niet helpt, hier de vereiste 8/10 halen?  

Alles is relatief! Wat is belangrijk en wat niet? Voor wie is dat belangrijk en voor wie niet? 

Mijn vrouw en ik hebben bijvoorbeeld een totaal andere visie wat taal betreft. “In de bank 

moet alles klaar en duidelijk zijn,” zeg ik haar, “daar houden ze zich niet bezig met de stijl en 

het correcte woord.” “En waarom wordt er in hoofdkantoor dan gegniffeld met de 

‘taalkwakkels’ in documenten die uit de kantoren komen?” wilde ze weten. Volgens haar is 

taal een stuk van je identiteit en die laat je niet verloederen!  

Zo vroeg ze me onlangs: “De mensen die bij jou in de bank kwamen, waren dat je klanten of 

je cliënten?” 

“Dat is toch hetzelfde!” probeerde ik. 

“Wat waren ze?” 

“Eerlijk, dat ik weet niet.” 

“Ik zal je helpen,” ze werd weer schooljuffrouw, “klanten kopen goederen, cliënten diensten, 

dus een winkel heeft klanten, advocaten en artsen cliënten.” 

“Dan had ik cliënten!” 

“Jij ging toch regelmatig naar een klant?” Ja, daar stond ik met mijn mond vol tanden. 

“Beide woorden zijn goed,” besloot ze. 

“Dat is flauw,” was het enige wat ik daarop te zeggen had. 

“Alleen,” ging ze bedachtzaam verder, “ hangt de keuze af van de relatie tussen bankier en 

klant/cliënt! Is die afstandelijk, dan zeg je cliënt, is die vertrouwelijk dan is het, klant. 

Herinner je je nog hoe dikwijls je naar Madeleine moest? Maar, ja, dat was een goeie klánt, 

is ’t niet?”  

Vrienden, geniet van de eerste lentemaand, raap paaseieren met de kleinkinderen, maar 

snoep er niet te veel van, want je weet ’chocolade laat je kleren krimpen’. Tot volgende 

maand! 

 

G.Pepermans 



 

4 

 

          

 

 

65 JAAR GEHUWD  

21/03: GALICIA LE0- RONSMANS FRANCINE, Tervuursesteenweg 52 bus 0302-3001 Heverlee  

SPECIALE VERJAARDAGEN  

   90 JAAR 

  6/03 : ANDRIES CYRILLE, Holsbeeksesteenweg 160 - 3010 Kessel-Lo  

  14/03 : ROGER EMILIA, Waversebaan 60/0202 - 3001 Heverlee 

  

                 75 JAAR 

   5/03 : DEVROYE LISETTE ( Wed.VANDER MEERSEN ), Nieuwstraat 37 - 3360 Korbeek-Lo  

 20/03 : DELFOSSE IVO, Hertogstraat 155/0201 -3001 Heverlee 

 27/03 : HOETERICKX VIRGINIA, Dunberg 52 – 3210 Lubbeek 

 

         70 JAAR 

 3/03 : VRANCKX MARIA, Uilekot 46 – 3210 Lubbeek 

 6/03 : VANGEEL LILIANE, Vijverstraat 13 – 3200 Aarschot 

 22/03 : HAEGEMANS JACQUES, Tervuursesteenweg 227/001 – 3001 Heverlee                                                                                             

 25/03 : GILLIS LEA, P. Tilemansstraat 15 – 3051 Sint – Joris – Weert   

 

 

                                 Aan iedereen van harte proficiat 
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OVERLIJDEN  

Dhr. ANDRE VAN PUYVELDE ( ex-KB ), geboren op 17/07/1930, 

echtgenoot van mevrouw Josette Lombart, is overleden op 14/01/2016. 

Rouwadres: Avenue des Eperviers, 115 B 21, 1150 Bruxelles 

 

 

 

Dhr.JEAN UYTTEBROECK ( ex-KB),  geboren op 24/11/1927, echtgenoot van mevrouw Maria 

Vanbuggenhout is overleden op 28 januari 2016 in het H.Hartziekenhuis te Leuven. 

Rouwadres: Langeveld 224 – 3220 Holsbeek 

 

Dhr. JOS LEUKEMANS, ( ex-ABB Verzekeringen ) geboren op 23/02/1934, echtgenoot van 

mevrouw Isabella De Graeve, is overleden op 30 januari 2016  in het U.Z.Gasthuisberg te 

Leuven 

Rouwadres: Eikenbergstraat 45 – 3012 Wilsele 

 

Dhr. EMILE VAN BAELEN, geboren op 14 januari 1945, echtgenoot van mevrouw Hilda Azijn   

( ex ABB/KBC Verzekeringen), is overleden op 31 januari 2016 in het U.Z.Gasthuisberg te 

Leuven 

              Rouwadres: Kapelstraat 74 – 3212 Pellenberg 

 

Onze blijken van medeleven werden overgemaakt aan de familie.   
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LEDENVERGADERING  donderdag 28 april om 14.30 uur in zaal Pakenhof  

 

LEVEN IN EEN SEKTE EN DAARNA..... 

 

Op 28 april verwelkomen we als gastspreekster Marleen Bossuyt 

 

Er bestaat een groot misverstand dat alleen kwetsbare mensen vatbaar zouden 

zijn voor de ban van een sekte of een spiritueel leider. 

"ik ben daarvoor te nuchter" denkt bijna iedereen. 

Marleen vertelt over haar eigen ervaringen in de sekte 

"de primitieve kerk van Belgie " van 1981 tot 2000 en hoe ze eruit geraakt is. 

Het is een verhaal van hoop en wanhoop, geloof en ongeloof. 

Maar het is ook een waarschuwing naar de mensen toe, omdat het verdriet 

van haar gezin en vele andere mensen te groot is geweest. 

Hiervan draagt ze na 15 jaar nog de gevolgen. 

Haar aangrijpend verhaal is een aanrader. 

Tijdens de pauze is er koffie of thee en taart. 

Adres: Pakenhof, Pakenstraat 61 – 3000 Heverlee 

Wil je erbij zijn, schrijf dan in door betaling van 3 euro per persoon 

op rek. SKL  BE78 4310 0665 6186 met code 721 ten laatste op 20 april 

Gelieve bij annulatie steeds te verwittigen bij Julien Ronsmans ( kassier) op   

tel.016/73 40 30 of e-mail: julien.ronsmans1@telenet.be 

 

 

DAGUITSTAP donderdag 19 mei of dinsdag 24 mei 2016 

Onze daguitstap van mei gaat dit jaar naar het vleeswarenbedrijf BREYDEL in Gavere en de 

paardenstoeterij DE STROHOEVE van Willy Naessens in Elsegem.                                                                    

Telkens kunnen er maximaal 50 personen mee.                                                                                                   

Noteer deze data alvast in jullie agenda. Meer info en inschrijvingsmodaliteiten volgen in het 

gazetje van april.  Hou dit dus zeker goed in het oog. 

Magda Everaerts 

 

WANDELEN IN 2016 

WIJZIGING WANDELDATUM 

De wandeling van augustus in Neerijse zal om praktische redenen niet samenvallen met de 

BBQ van donderdag 4 augustus, maar een week worden verlaat naar donderdag 11 

augustus. 

BBQ op donderdag 4 augustus 

Wandeling op donderdag 11 augustus. 

Achilles 
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WANDELEN IN AARSCHOT: EEN VERSLAG 

Ja Sire, er zijn nog echte Belgen,  een degelijk ras dat weer en wind trotseert om hun 

maandelijkse wandeling met de KBC Senioren niet te missen. De regenwolken zouden van  

west naar oost over ons land trekken, er zou geen  spiertje zon te bespeuren zijn volgens de 

Frank. Niks van aan trekken zegden de 66 dapperen, die op de parking van het Wolf Café vol 

ongeduld stonden te trappelen om samen met hun ex collega's, intussen vrienden, een 

rustige wandeling langs de Demer aan te vatten. Eén van deze stoere gasten, de genaamde 

C,  stond zelfs te blinken met nieuwe wandelschoenen "gekocht voor 12 Euro en niet van de 

camion gevallen".  

Via een poortje belandden we meteen op de Demerdijk . De Demer is een regenrivier die 

tijdens periodes met veel neerslag  een hoog debiet bereikt. Dat konden we nu met onze 

eigen ogen bevestigd zien. Iedereen vatte toch  met een gerust  gevoel de vlakke wandeling 

van 7 km aan. Het fel stromende water gaf er een extra avontuurlijk kleurtje aan. Ondanks 

de overvloedige regenbuien van de laatste weken, waar we inmiddels aan gewend raakten, 

blijkt het parcours nog niet te drassig. Na enkele kilometers wind op kop duiken we even het 

natuurgebied Vorsdonkbos in, dat veilig ingesloten ligt tussen Betekom en Gelrode. We 

steken in Betekom veilig de Demerbrug over om langs het verkeersvrij asfalt fietspad aan de 

overkant van de Demer, deze keer gelukkig  met wind in de rug, onze terugtocht aan te 

vatten. Tijdens de zomerdagen wemelt het hier van de wielerterroristen, nu bleek het echter 

komkommertijd voor het wielertoerisme. Welgeteld 5 haastige profrenners (waaronder de 

veldrijdende gebroeders Sweeck) en nog enkele eenzame fietsers, kromgebogen over hun 

stuur,  noopten ons enkele keren op ons fluitje te blazen om tot voorzichtigheid aan te 

manen.  

Het versnelde tempo van de koplopers deed vermoeden dat we ons eindpunt naderden en 

in een mum van tijd hadden alle wandelaars een warm, droog plekje gevonden in het Wolf 

Café om bij pot en pint uit te blazen. Bij een vluchtige rondkijk stelde ik vast dat de goudgele 

Wolf 7 aan menige tafel succes had en danig geapprecieerd werd.  

 Niemand leek gehaast en uit het drukke geroezemoes aan alle tafels bleek dat er nog heel 

wat wereldproblemen te bespreken vielen. Voor mijn vertrek werd me nog de 

aardrijkskundige vraag gesteld of ik wel wist hoe het verloop van de Demer vanuit Aarschot 

evolueerde. De vraagsteller,  die wist het nog allemaal van zijn schooltijd: Demer, Dijle, 

Rupel, Schelde en Noordzee. Voilà, voor wie het vergeten was, weer iets bijgeleerd; kan nog 

van pas komen op één of ander quizje. En de man met zijn wandelschoenen van 12 Euro, 

had ook nog verrassend nieuws :. "Ze hebben geen water getrokken." Dus konden we 

allemaal droog en veilig en wel naar huis keren. 

En nu in blijde verwachting voor de wandeling met Luc in Heverlee. 

Achilles (een beetje gerestyled door Monique) 
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WANDELEN IN 2016 

DONDERDAG 7 APRIL: WANDELEN IN HOLSBEEK 

Jos en Constant tonen ons dit keer enkele mooie plekjes van Holsbeek. Van aan de 

plaatselijke voetbalclub VK Holsbeek, waar ruime parkeergelegenheid aanwezig is, duiken 

we meteen in het mooie Gasthuisbos, een complex van (broek)bossen (1) en visvijvers. Via 

de Daalputstraat en het kerkhof gaan we langs de plaatselijke zagerij, waar meteen een 

stevige klim langs de dubbele Holle Weg op ons ligt te wachten. Eens boven belanden we al 

gauw op de Chartreuzenberg, maar aangezien we de klim reeds achter de rug hebben, is het 

plezant dalen naar ons vertrekpunt, waar we na een wandeling van een goede 7 km. in de 

voetbalkantine van de  afterdrink genieten. 

Praktisch: vertrek om 14 uur aan de terreinen van VK Holsbeek, Verhaegenstraat, 28 A. 

Komende vanaf de E314 (vanuit Leuven of Aarschot) neem je afrit 21 Haacht/ Holsbeek/ 

Rotselaar en rij je richting Holsbeek. Je volgt de Rotselaarsebaan gedurende 1,5 km om dan - 

met de kerk aan je rechterzijde- linksaf te slaan naar  de St. Maurusstraat om na 200 meter 

opnieuw linksaf te slaan naar de bestemmingsstraat. Deze volg je om na 200 meter aan de 

voetbalterreinen en de parking aan te komen.   

Tot dan? 

Achilles 

(1) Broekbos betekent drassige bodem. Aangepast schoeisel is een must. 

 

 

 

 

Maandag 22 februari 2016    

Met SKL naar Riemst ! 

 

         

 

In blijde verwachting brachten twee volle bussen van Linden Cars ons naar het verre Riemst,  

een grensgemeente tegen Nederland, fusiegemeente van o.a. Genoelshelderen (wijn), 

Kanne (mergel), Vroenhoven (brug), en Zichen-Zussen-Bolder !  



 

9 

 

Het is daar waar we rond 11.15 uur aan de feestzaal/ restaurant  Delicia in de regen werden 

afgezet. 

Vlug naar binnen, grote zaal met podium, bar, lange tafels en plaats voor een kleine 200 

man, (vrouwen inbegrepen). Met ongeveer 90 personen van SKL waren wij er blijkbaar niet 

alleen, want nog verschillende groepen kwamen de zaal verder opvullen zodat er geen plaats 

meer over was ! 

Na de praktische instructies van de plaatselijke directie ontvangen te hebben konden we 

overgaan tot  de aperitief en werd na 12.00 uur het middagmaal geserveerd : kersroomsoep, 

kip met groenten en friet, een ijsje en koffie als afsluiter, allemaal lekker en vlug opgediend. 

Rond 14.30 uur werd het “showtime” : 

– een eerste optreden van Magic Nikolini : een goochelaar met wat klassieke trucjes, met 

een onwaarschijnlijke act met cijfers die al vooraf in een brief in de lusters hing (straf) en 

met zijn medewerkster die hij meermaals “betoverde” en naar alle waarschijnlijkheid tóch 

niet in stukken sneed ! Het moet gezegd worden dat hij heel interactief met het publiek 

omging. 

– daarna trad David Van Dijck op : zéér goede zanger met een prachtige stem, jonge ster die 

het met zijn eigen schlagers en  cover's van Will Tura nog ver zal brengen. Hij is ook 

regelmatig te zien op MENT TV, verkocht uiteraard zijn eigen CD's  en had al jonge fans mee. 

Tijdens de pauze kreeg iedereen een stuk taart met koffie en werd aan de bomvolle zaal 

door de speaker van dienst de volgende activiteiten aangekondigd. Er moet daar regelmatig 

wat te beleven zijn in deze zaal. 

Het vervolg van het programma liet niet lang op zich wachten : 

– in zijn tweede optreden speelde Nikolini het klaar om zijn medewerkster in een heel 

kleine/ smalle kast te stoppen en aarzelde hij niet om deze kast als het ware te doorsteken 

met verschillende stalen zwaarden, tot er uiteindelijk tóch géén bloed te zien was ! Hoe 

doen ze het toch. 

Het was blijkbaar nog niet voldoende, want het meisje werd nogmaals op een andere berrie 

gelegd, zwarte bescherming erover en dan maar met rechthoekige stalen  platen (!) volledig 

in stukken gesneden, zelfs haar middenstuk werd er eens volledig uitgehaald (en nog geen 

bloed te zien !). 

Hij besloot met een straffe truc die zijn voorgangers (o.a. Houdini ) hem hadden voorgedaan, 

maar hij bracht het vlugger tot een goed einde : dé ontsnapping uit een échte dwangbuis. 

Hij ontving heel veel applaus. 

– daarna volgde het tweede optreden van David Van Dijck, terug heel veel mooie liedjes, hij 

kreeg de zaal écht mee, kreeg veel applaus en zong van tevredenheid nog een bisnummer. 

Goed gedaan. 

Ondertussen werd het al 17.15 uur en was de tijd aangebroken voor  het hoogtepunt van 

deze namiddag met name de ROMEO'S ! Ze werden met veel enthousiasme aangekondigd 

en daar verschenen ze dan, alle drie met wit hemd, witte jas en jeansbroek en natuurlijk een 

micro. 
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Voor diegenen die ze voor het eerst zagen was het werkelijk een openbaring, ze hadden véél 

succes, menig jong meisje aan de zijkant, ze deden ons regelmatig opveren, handen klappen, 

zwaaien met de handjes (spijtig dat er niet voorzien werd in aanstekers of lichtjes!). 

Ze brachten hun bekende potpourri's, enkele André Haze's en nog zoveel meer, tenslotte 

ook nog een Polonaise die ze zelf in gang zetten, 

Alles onafgebroken, met heel veel charme, met humor en vooral inspelend op het publiek, 

geen wonder dat ze besloten met een bisnummer en veel succes oogstten. 

Iedereen ferm tevreden, dit was de kers op de taart. 

Deze gezellige namiddag werd rond 18.uur afgesloten met een paar belegde broodjes en 

koffie, zodat iedereen voldaan terug de bus kon nemen voor de terugrit naar Rotselaar en 

Leuven. 

Wij kunnen gerust terugblikken op een voltreffer van SKL. 

 

Achiel Van den Steen 

reporter ter plaatse 

 

 

 
Omdat er bij de vorige editie een paar verkeerde data vermeld waren hierbij 

de aangepaste aktiviteitenkalender 2016. 
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  ACTIVITEITENKALENDER  2016 
JANUARI 

 
FEBRUARI 

  
Vrijdag 1/jan NIEUWJAAR Donderdag 4/feb Wandeling 

Donderdag 7/jan Wandeling Maandag 22/feb Valentijnshow 

Dinsdag 12/jan Algemene Vergadering Dinsdag 23/feb Bestuursvergadering 

Dinsdag 26/jan Bestuursvergadering 

   MAART 
  

APRIL 
  

Donderdag 3/mrt Wandeling Donderdag 7/apr Wandeling 

Dinsdag 8/mrt Wandelzoektocht St.Joris-Winge Dinsdag 26/apr Bestuursvergadering 

Donderdag 10/mrt Ledenvergadering - ZAKI Donderdag 28/apr Ledenvergadering 

Dinsdag 22/mrt Bestuursvergadering 

   Zondag 27/mrt PASEN 
   

MEI 
  

JUNI 
  

   
Donderdag 2/jun Wandeling + ontbijt 

Zondag 1/mei FEEST VAN DE ARBEID Donderdag 9/jun Wandeling Leuven 

Donderdag 5/mei O.H.HEMELVAART Dinsdag 28/jun Bestuursvergadering 

Donderdag 12/mei Wandeling 

   Zondag 15/mei PINKSTEREN 
   

Donderdag 19/mei Dagreis 1:Breydel & Naessens 
   

Dinsdag 24/mei Dagreis 2:Breydel & Naessens 
   

Dinsdag 31/mei Bestuursvergadering 
   

JULI 
  

AUGUSTUS 
  

Vrijdag 1/jul VAKANTIE 
  

VAKANTIE 

Zondag  3/jul Tennis - Aalst    Donderdag 4/aug BBQ 

Donderdag  7/jul Wandeling Donderdag 11/aug Wandeling   

Maandag  11/jul VLAAMSE FEESTDAG Maandag  15/aug   Maria Hemelvaart 

Donderdag  21/jul NATIONALE FEESTDAG   
   

SEPTEMBER 
  

OKTOBER 
  

Donderdag 1/sep Wandeling Donderdag 6/okt Wandeling 

Dinsdag 6/sep Bestuursvergadering Dinsdag 11/okt Pensenkermis 

Dinsdag 20/sep Dagreis 1: EBEN-EMAEL Do + vrijd. + 20 t/m 4-Daagse busreis: 

Donderdag 22/sep Dagreis 2: EBEN-EMAEL zat. + zond. 23/okt ELZAS  &  VOGEZEN 

   
Dinsdag 25/okt Bestuursvergadering 

NOVEMBER 
  

DECEMBER 
  

Dinsdag   1/nov ALLERHEILIGEN Donderdag 1/dec Wandeling 

Donderdag    3/11   Wandeling Zaterdag  11/dec BOT  

Vrijdag 11/nov WAPENSTILSTAND Vrijdag 16/dec MIS + KERSTDINER 

Donderdag 17/nov Quiz Dinsdag 20/dec Bestuursvergadering 

Dinsdag 22/nov Bestuursvergadering Zondag  25/dec KERSTMIS 
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Belangrijk 

Eventuele adreswijziging,wijziging van telefoonnummer, aanmaak of wijziging van e-

mailadres, overlijden van partner, mogen telefonisch meegedeeld worden op het tel.nr. 

016/62 16 30 of per e-mail aan verheyden.jeannine@skynet.be 

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met betalingen voor activiteiten SKL, dan kunt u 

best kontakt opnemen met onze kassier Julien Ronsmans, tel.nr. 016/73 40 30 of e-mail naar 

julien.ronsmans1@telenet.be  

Op www.actiefoprust.be ( de website van SOFO), kan u meer informatie vinden over de 7 

seniorenkringen van KBC, evenals een kopie van ons vorig gazetje onder: bijlage  
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